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Számonkérés módja f

A tananyag
Oktatási cél:  A tárgy keretében a hallgatók bevezetést kapnak az imperatív és objektumorientált programozás 
alapjaiba, valamint megismerkednek a legfontosabb adatstruktúrákkal és algoritmusokkal.
Oktatási 

hét
Témakör

1. Programnyelvek fejlődése, csoportosításuk
Adatok, adatszerkezetek

Algoritmus fogalma, megadása
Alapalgoritmusok 

Egyszerű adattípusok és vezérlési szerkezetek 
használata.

Feladatok ciklusokra, elágazásokra.
Szintaktikai konvenciók, beépített típusok. 

Tömbök és sztringek kezelése.

2. Objektumorientált paradigma. Osztály, objektum 
fogalma és jellemzői

Függvényfogalom fejlődése a modern 
programnyelvekben

Konstruktor, destruktor fogalma, jellemzői

A függvény fogalma, szerkezete, hívása.
Paraméterátadás. Érték- és címszerinti 

paraméterek
Osztály létrehozása, konstruktor, destruktor 

létrehozása hívása
3. ZH az első két hét anyagából

Öröklődés és polimorfizmus megvalósítása a 
modern programnyelvekben

UML diagramtípusok

Öröklődés, absztrakt osztályok létrehozása.
Házi feladatok kiadása

Félévközi követelmények 
Az aláírás feltétele zárthelyi írása. 40 % vagy annál jobb teljesítmény esetén az aláírást megadjuk. 20 % vagy 
annál kisebb teljesítmény esetén a hallgató letiltásra kerül, és nem vizsgázhat. 20 % és 40 % közötti teljesítmény 
esetén a hallgató aláírás megtagadva minősítést kap. Ha a hallgató a zárthelyiket nem írja meg, szintén letiltva 
minősítést kap.
Csak az a hallgató vizsgázhat, aki az aláírást megszerezte.
A vizsgák számát és a jelentkezési limitet a TVSZ-nek megfelelően alakítjuk ki. Az utolsó héten csak IV jelleggel 
lehet vizsgázni.
A félévzáró érdemjegy (J) kialakításának módszere: Egy tantermi ZH és a beadott, önállóan elkészített házifeladat 
osztályzatának átlaga.

Irodalom:

Kötelező: Illés Zoltán: Programozás C# nyelven  Jedlik Oktatási Stúdió Bt, ISBN szám: 9638651415

Ajánlott: 
Bradley L. Jones: C# mesteri szinten, Kiskapu Kft, 2004
Iványi A. (szerk.): Informatikai algoritmusok, ELTE Könyvkiadó, 2005.
Ivanyos, Rónyai, Szabó: Algoritmusok, Typotex Kiadó, 1998.
Knuth D. E.: A számítógép-programozás művészete, Műszaki K., 1987.
Egyéb segédletek: 
Az előadók weboldalán elérhető anyagok.
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Nagyné dr. Hajnal Éva

Főiskolai docens
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